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Beszámoló az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 

 

Időrendi bontás: 

• 2019. 11. 22. – FFI IT 

• 2019. 12. 04. – Mentorrendszer Bevonó 

• 2019. 12. 05. – Földes SzaCs 

• 2019. 12. 16. – TéTéKás Csocsóbajnokság x Mikulás buli 

• 2019. 12. 10. – rendkívüli Küldöttgyűlés 

• 2019. 12. 12. – Lágymányosi jótékonysági sütivásár 

• 2020. 01. 09-11. – Educatio Kiállítás 

• 2020. 01. 17.  – ELTE TTK Nyílt Nap 

• 2020. 01. 23. – Földes SzaCs 

• 2020. 01. 23. – rendkívüli Küldöttgyűlés 

• 2020. 02. 03. – EHÖK Kommunikációs Bizottsági ülés 

• 2020. 02. 04. – FFI IT 

 

Szöveges beszámoló: 

Az elmúlt három hónap magában foglalta a vizsgaidőszakot és a karácsonyi szünetet, így 

az időrendi bontásban is látható egy kb. egyhónapos eseménytelen szünet - azonban ez előtt 

és után is történtek említésre méltó dolgok. 

Még a szünet előtt megrendeztük az első Mentorrendszer Bevonót, ami véleményem 

szerint megszokott népszerűségnek örvendett, azonban a jelentkezők számában ez sajnos 

nem tükröződik. Épp ezért dolgozunk jelenleg Fannival bizonyos megoldásokon, hogy 

vonzóbbá tegyük a mentorságot az elsőévesek számára, online (az Bevonó eseményben) és 

offline is (magán a Bevonón). Sajnos a mi szakterületünk sem hozza azt a létszámot, amit 

az előző években, így nekünk is nagyon nehéz dolgunk lesz az idei mentorrendszerben. Az 

elmúlt időszakban két SzaCsot is tartottunk, melyeken szintén a mentorság volt a fő téma. 

A második alkalmon megválasztottuk az új Földes mentorfelelősöket, ezúton is szeretnék 
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gratulálni és egyúttal sok sikert kívánni Mihályi Péter, Vajdovich Noémi és Varga Barbara 

munkájához, akiket a szakterület egyöntetűen támogatott a mentorfelelősi posztra. 

Január elején részt vettem az Educatio Kiállítás pénteki és szombati napján is a földrajzos 

standnál, és örömmel láttam, hogy sokkal több érdeklődő érkezett hozzánk, mint tavaly, így 

bizakodom a következő évet illetően. Ugyanez volt tapasztalható a TTK Nyílt Napján, ahol 

szintén sok diákot vonzott a standunk. Az Education hatodmagammal képviseltem a TTK 

hallgatóit a nagyszínpadon, és örömmel tapasztaltam, hogy valóban volt érdeklődés erre a 

kis „műsorra”. A visszajelzések is nagyon pozitívak voltak – remélem, valóban sikerült 

hatni a jelenlévő gimnazistákra. 

Február 3-án részt vettem a félév első KommBiz ülésén, melyen kitértünk az előző félév 

értékeléseire, illetve a következő félév programjaira nagy vonalakban. Mivel a feladataink 

döntő részét online végezzük és a kapcsolattartás is eléggé olajozottan működik nálunk a 

közösségi médián, megbeszéltük, hogy az üléseinket egyfajta workshoppá alakítjuk, ahová 

elhívunk socialmedia-szakértőket, megosztjuk egymással a promo-szokásainkat stb. Erre 

azért van szükség, mert azt tapasztaltuk, hogy a dolgok döntő részét meg tudjuk beszélni 

online, így az üléseken nem sok szó esik olyanokról, amelyek korábban nem hangzottak el. 

Ami a közéleti eseményeket illeti, lezajlott a TéTéKás Csocsóbajnokság és a sütivásár 

kommunikációja, jelenleg pedig a Bevonó, az ’Adjuk le a szoctámot! 2020’, az Erasmus+ 

jelentkezés és az ELTE Jeges Est eseménye zajlik. A szorgalmi időszakban fogadóóráimat 

megtartottam, delegáltságomnak eleget tettem. Ha bármi kérdésed merült fel beszámolómat 

illetően, kérdezz e-mailben vagy személyesen. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad! 

Budapest, 2020. 02. 04. 


